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EDITORIAL

Pesquisa, assistência e ensino

Nesta última edição do ano trazemos o tema nefrologia, com o auxílio
do Dr. Roberto Manfro, que assina a Revista HCPA como Editor Associado.
Os trabalhos aqui publicados mostram um pouco do trabalho cuidadoso que

estão fazendo os profissionais ligados ao Serviço de Nefrologia do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre. Criado em 1975, o Serviço se mantém atualizado
e eficiente pela combinação da pesquisa - clínica e ambulatorial -, com

programas voltados à assistência e ao ensino.
Contribuindo para a manutenção da qualidade do Serviço, foi criado o

Programa de Pós-graduação em Nefrologia, também na década de 70, que

até hoje funciona como o braço acadêmico em pós-graduação da Nefrologia
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O curso iniciou, recentemente,
seu programa de doutorado. Além disso, recebe alunos não apenas de

Medicina, mas de outras áreas das ciências biológicas.
Agradecemos a todos os que têm encaminhado seus trabalhos para a

Revista HCPA e fazemos um chamamento a todos os autores para

participarem deste projeto tão especial de divulgação e promoção da pesquisa
do Hospital de Clínicas que é a Revista HCPA, que passou a ser também um
órgão de divulgação da Fundação Médica do Rio Grande do Sul e a contar

com importante apoio desta entidade nos próximos anos, ampliando sua
abrangência.

Research, assistance, and education

In this issue of the Revista HCPA we address the subject of nephrology

with the support of Dr. Roberto Manfro, who partakes in this journal as an
Associate Editor. The studies published here are a small example of the
comprehensive work that is being carried out by professionals of the Nephrology

Services at the Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Created in 1975, the
Nephrology Services has maintained an up-to-date and efficient service by
combining research - with inpatient and outpatient settings - and programs

aimed at assistance and education.
As a contribution to the maintenance of the quality of the Services, a

Graduate course program in Nephrology was created also in the 1970s. The

program operates, until today, as part of the Graduate studies in Nephrology
of the Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Recently, the Graduate
course has also started a doctorate program and it also accepts students
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from schools other than the Medical, such as those from the areas of biological

sciences.
We would like to thank all contributions sent to the Revista HCPA

and also to call on all authors to participate in the disseminating and promoting

of research at the Hospital de Clínicas through this journal. The Revista HCPA
is now also a publishing instrument at the services of the Fundação Médica
do Rio Grande do Sul (State of Rio Grande do Sul Medical Foundation) and

will be able to count on the support of the Foundation to extend its reach.

Eduardo  Passos
Editor


